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Anul universitar 2017-2018 

 

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU -  gsavoiu@yahoo.com 

1. Statistica neutrosofică: un alt mod de a gândi statistic în economie 

2. Testare şi decizie statistică în managementul bancar 

Prof. univ. dr. Luigi POPESCU - luigi.popescu@upit.ro 

3. Importanţa ratelor ca instrument de analiză a gestiunii firmelor 

4. Rentabilitatea şi profitabilitatea agenţilor economici 

5. Studii privind echilibrul financiar al firmelor 

6. Fundamentarea planului de afaceri al firmelor 

7. Studii privind modul de formare şi utilizare a capitalurior firmei 

8. Studiu privind finanţarea şi autofinanţarea firmelor 

9. Studii privind diagnosticul financiar al întreprinderilor 

10. Studii privind fiscalitatea în România şi UE 

Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU -  emiliaungureanu@yahoo.com 

11. Cauze şi consecinţe ale  migraţiei forţei de muncă din România 

12. Investiţiile străine directe - factor al dezvoltării regionale în România 

13. Criza economică şi procesul investiţional autohton în România   

14. Protecţia socială în Uniunea Europeană 

15. Tipuri de pieţe şi modalităţi de formare a preţului 

16. Contribuţia capitalului uman la dezvoltarea economico socială. 

Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU - ddanapirvu@yahoo.com  

17. Reforma administraţiei fiscale în România 

18. Investiţiile publice, factor determinant al dezvoltării economice 

19. Analiza impozitului pe venit în ţările membre ale Uniunii Europene 

Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU – cristiavr@yahoo.com  

20. Aderarea României la zona euro. Avantaje şi limite. 

21. Politica fiscală şi rolul acesteia asupra creşterii economice. 

22. Investiţiile străine directe in România, sursă de creştere economică. 

23. Politica monetară în România 

24. Finanţarea politicii de dezvoltare regională în România. 

Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ - olga_banica@yahoo.com 

25. Baza de date pentru gestiunea activităţilor unei societăţi comerciale 

26. Baza de date pentru urmarirea evoluţiei economiei româneşti pe sectoare şi în profil teritorial 

Conf. univ. dr.  Cristina BÂLDAN - baldan.cristina@gmail.com  

27. Analiza promovării regulilor de concurenţă în România 

28. Studiu de caz privind protecţia concurenţei în România 

Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com 

29. Misiunea de audit intern privind activitatea financiar-contabilă. 

30. Metodologia de derulare a misiunii de audit intern la ............. 

31. Raportul de audit intern 

Conf. univ. dr. Emil BURTESCU - emil.burtescu@yahoo.com 

32. ArcGIS în aplicaţiile economice 

33. Securizarea tranzacţiilor bancare 

Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI  - emilia_clipici@yahoo.com  

34. Forme şi metode de reasigurare în practica internaţională 

35. Asigurarea mărfurilor pe parcursul transporturilor auto, aeriene, maritime, fluviale. (la alegere) 

36. Supravegherea asigurărilor în UE 
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Director departament, 

Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC 

37. Pool-uri de asigurare şi reasigurare în România 

38. Piaţa românească a asigurărilor de aviaţie 

39. Analiza pieţei de asigurări de viaţă în context european (international) 

40. Analiza pieţei de asigurări de viaţă în context european (international) 

41. Soluţionarea daunelor în asigurările auto 

42. Pensiile private facultative 

Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU - youmagdar@yahoo.com  

43. Platile fara numerar in Romania si in UE 

44. Crizele financiare – cauze si consecinte 

45. Politica monetara a BCE 

46. Creditarea la bancile comerciale din Romania – studiu de caz pe o banca 

47. Performantele sistemelor bancare din Europa Centrala si de Est 

48. Analiza riscurilor bancare 

49. Inflatia-cauze, consecinte si politici antiinflationiste 

50. Analiza bonitatii in dosarele de creditare pentru persoanele juridice la bancile din Romania 

Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL - lm.apostol@yahoo.com  

51. Selectarea proiectelor de investiţii  adoptate de instituţiile publice 

52. Studiu privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale  

53. Resursele şi cheltuielile publice în domeniul sănătăţii  

54. Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor financiare publice 

55. Impozitele directe şi rolul lor în formarea resurselor statului 

56. Studiu privind economisirea şi investirea prin fonduri de investiţii 

57. Analiza acţiunilor ce compun indicele  BET NG 

58. Warrant-urile la BVB 

Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ – mari.banuta@yahoo.com  

59. Aspecte juridice şi contabile privind operaţiunile de leasing 

60. Contabilitatea şi fiscalitatea operţiunilor de reevaluare a imobilizărilor corporale 

61. Contabilitatea şi fiscalitatea elementelor de capitaluri proprii 

62. Posibilităţi de îmbunătăţire a evidenţei stocurilor. Studiu de caz la S.C.  

63. Aspecte juridice şi contabile privind taxa pe valoarea adăugată. Studiu de caz la.... 

64. Managementul contabil privind cheltuielile, veniturile şi rezultatul din activitatea de exploatare . 

Studiu de caz la SC... 

Lect. univ. dr. Nicolae BONDOC -  nighebon@yahoo.com  

65. Analiza eficienţei economice a investiţiei de capital 

Lect. univ. dr. Alina HAGIU - alinahagiu.upit@yahoo.com  

66. Rolul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în finanţarea economiei româneşti 

67. Impactul politicilor şi investiţiilor BERD asupra economiilor europene în anul 2016 

68. Rolul Organizaţiei Mondiale a Comerţului în reglementarea comerţului internaţional 
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